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แทรกเตอร์ยันม่าร์ รุ่น YM  
สุดยอดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ - ประเทศไทย (29 มกราคม 2562) – ยนัมา่ร์ผู้น าด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรได้เปิดตวั
แทรกเตอร์รุ่น YM ทีต่อบสนองการท างานของเกษตรกรได้อยา่งยอดเยี่ยม เคร่ืองยนต์ทรงพลงัท างานง่ายทัง้งานนาและงาน
ไร่ พร้อมด้วยระบบ SMARTASSIST Remote (SA-R) หรือระบบควบคมุทางไกลอจัฉริยะ ซึง่เป็นเทคโนโลยีล า้สมยั
ประสทิธิภาพยอดเยีย่มมีความแมน่ย า  , พร้อมเคร่ืองยนต์ทรงพลงัให้ก าลงัขบัเคลือ่นสงู ประหยดัน า้มนั, ระบบเกียร์ซงิโคร
เมชปรับระดบัความเร็วได้ตามความต้องการของการใช้งาน เบาะนัง่ขบัและที่พกัเท้าที่กว้างขวาง ออกแบบมาให้รู้สกึสบาย
ในขณะขบัขีท่ าให้ท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่การเปิดตวัแทรกเตอร์ยนัมา่ร์รุ่น YM ในครัง้นี ้นบัวา่เป็นการเปิดตวัแทรกเตอร์
รุ่น YM ครัง้แรกในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีป่ระเทศไทย โดยคาดวา่แทรกเตอร์รุ่น YM นี ้จะสามารถครองตลาดได้
ในทัง้ปีนี ้และปีตอ่ ๆ ไปอยา่งแนน่อน 

 

“แทรกเตอร์ยนัมา่ร์ รุ่น YM จะช่วยเกษตรกรประหยดัต้นทนุ เพิ่มผลผลติ เพิ่มความสะดวกและงา่ยในการติดตามผลข
การท างาน ผา่นระบบ SA-R ที่จะช่วยในการประเมินการท างานของเกษตรกรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่เทคโนโลยีนี ้
เหมาะกบัยคุดิจิทลัทีก่ าลงัจะมาถึงในเร็ว ๆ นี ้ ซึง่การเปิดตวัแทรกเตอร์ รุ่น YM สูต่ลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในครัง้นี ้
ถือเป็นการก้าวเข้าสูก่ารเกษตรของยนัมา่ร์ในยคุศตวรรษที่ 21 อยา่งแท้จริง ที่จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพด้านการเกษตร และ

มร.ฮิโรอากิ คิตาโอกะ ประธานบริษัทยันม่าร์ อะกรีบิสเนส คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (ซ้ายมือ) และ 

มร. ทาเคฮิโตะ ซูซูกิ รองประธาน บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง้ จ ากัด  (ขวามือ) พร้อมแทรกเตอร์ยันม่าร์รุ่น YM  

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_enTH782TH782&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiO38CesvTfAhVTWisKHTKqCM0QkeECCCgoAA


พฒันาคณุภาพชีวติของเกษตรกร สง่ผา่นคณุคา่ทางการเกษตร สูภ่มูิภาคอยา่งยัง่ยืน” มร.ฮิโรอากิ คิตาโอกะ ประธาน
บริษัทยนัมา่ร์ อะกรีบิสเนส คอร์เปอเรชัน่ กลา่ว 

 
▪ แทรกเตอร์รุ่น YM 

แทรกเตอร์ยนัม่าร์รุ่น YM357A (ก าลงัเคร่ืองยนต์ : 57 แรงม้า)  เพียบพร้อมด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
ใหม่ล่าสดุ ท่ีจะช่วยแบง่เบาภาระการท างานของเกษตรกร และสร้างคณุคา่ด้านการเกษตรให้กบัเกษตรกรทัว่ทกุภมูิภาค 

 

เกษตรกรในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มกัท าการเกษตรในสภาพพืน้ดนิหลากหลายรูปแบบ อาท ิปลกูข้าว ปลกูพืชไร่และ
พืชสวนในสภาพพืน้ดินตา่ง ๆ ท าไร่ข้าวโพด อ้อย และพืชผลอ่ืน ๆ โดยพืน้ท่ีการเกษตรเหล่านีต้้องการแทรกเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
น า้หนกัเบา และมีก าลงัเคร่ืองยนต์ท่ีเกษตรกรมัน่ใจ ซึง่เคร่ืองยนต์ต้องมีก าลงัแรงม้าอยู่ระหว่าง 50-60 แรงม้า เพ่ือช่วยประหยดัต้นทนุ

และเพิ่มผลผลิต ซึง่แทรกเตอร์รุ่น YM นีถ้กูออกแบบมาให้มีฟังก์ชัน่การท างานท่ีตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรอย่าง
แท้จริง พร้อมรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามดงึดดูใจ ซึง่ถกูออกแบบโดยดีไซเนอร์ช่ือดงั มร.เคน โอคยุะมะ ซึง่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและ
กรรมการบริหารบริษัทยนัม่าร์ โฮลดิง้ อีกด้วย 

 

แทรกเตอร์รุ่นใหม่ YM นี ้นบัวา่เป็นทางเลือกของเกษตรกร เพราะสามารถตอบสนองทกุความต้องการด้านการเกษตร ท างานได้

คล่องแคล่วทัง้งานนา งานไร่ โดดเดน่ด้วยก าลงัฉดุลากอนัทรงพลงั และเทคโนโลยีท่ีช่วยระบตุ าแหน่งทางภมูิศาสตร์ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กบัเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

 

ฟังก์ช่ันการท างานเด่นของแทรกเตอร์รุ่น YM 

 

ระบบ SMARTASSIST Remote 

ระบบควบคมุทางไกลอจัฉริยะ SMARTASSIST Remote (SA-R) ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึข้อมลูการปฏิบตังิาน

ของแทรกเตอร์ในพืน้ท่ีผ่านสมาร์ทโฟน โดยระบบ SA-R จะสามารถบอกต าแหน่งทางภมูิศาสตร์ในการท างานของแทรกเตอร์ได้ 
รวมทัง้แจ้งเตือนการท างานนอกเหนือพืน้ท่ีท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้เกษตรกรวางแผนจดัการได้อย่างแม่นย า ตรงจดุ  ช่วยแบง่เบาภาระ 

โดยระบบ SA-R นีเ้ป็นอปุกรณ์พืน้ฐานท่ีตดิตัง้ในแทรกเตอร์ YM 357A 

 

เคร่ืองยนต์อันทรงพลัง และประหยัดพลังงาน 

แทรกเตอร์ยนัม่าร์รุ่น YM ตดิตัง้เคร่ืองยนต์ก าลงัสงูท างานได้เตม็พลงั เตม็แรง ด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล TNV Direct 

Injection ประหยดัน า้มนั ลดคา่ใช้จ่าย ใช้น า้มนัทกุหยดได้อย่างคุ้มคา่ ทนทานด้วยนวตักรรมการผลิตท่ีล า้สมยัจงึช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานและลดการสกึหรอ : 

- ป๊ัมหวัฉีดน า้มนัเชือ้เพลิงแบบ Mono – plunger ป๊ัมจ่ายน า้มนัเชือ้เพลิงให้แรงดนัสงูสม ่าเสมอ 

- เคร่ืองยนต์เผาไหม้หมดจด เคร่ืองเดนิเรียบ ลดการสัน่สะเทือน 

- กรองอากาศสองชัน้ ช่วยลดการสกึหรอของลกูสบู 

 

ระบบเกียร์ ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย 

เกียร์หลกัแบบซนิโครเมช 8 เกียร์เดนิหน้า 8 เกียร์ถอยหลงั เพ่ือให้ผู้ขบัข่ีสามารถเลือกใช้ความเร็วให้เหมาะกบัการใช้งาน การ
เปล่ียนเกียร์ในทกุๆจงัหวะจะท างานสมัพนัธ์กนัเพ่ือให้ได้ก าลงัแรงบดิมากท่ีสดุช่วยให้ปฏิบตังิานได้เร็ว ประหยดัน า้มนั และเพิ่มผล
ก าไรให้กบัเกษตรกร 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_enTH782TH782&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiO38CesvTfAhVTWisKHTKqCM0QkeECCCgoAA


 

ใช้งานได้หลากหลาย 

แทรกเตอร์ YM เหมาะส าหรับงานนา งานไร่ และการฉดุลากท่ีต้องการก าลงัสงู ความสงูของตวัรถท่ีเหมาะสม คือหวัใจหลกัท่ีท า
ให้สามารถท างานได้ดีเย่ียมในพืน้ท่ีดนิหล่ม หรือเคล่ือนท่ีคร่อมต้นพืชได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย รัศมีวงเลีย้วแคบหมนุเลีย้ว

ล้อได้แคบสดุเพียง 55 องศา คล่องตวัและควบคมุง่ายแม้ในพืน้ท่ีปลายแปลง นบัว่าดีท่ีสดุในแทรกเตอร์ระดบัเดียวกนั 

แทรกเตอร์รุ่น YM ยงัใช้งานได้อเนกประสงค์สามารถตอ่พ่วงได้หลายรูปแบบการใช้งาน ทัง้ยงัสามารถตอ่เข้ากบัจอบหมนุท่ี
ออกแบบใหม่ล่าสดุ ท างานได้ดีท่ีสุดในความเร็วรอบสงู ลดปัญหาดนิตดิใบจอบหมนุเพ่ือประหยดัพลงังาน 

 

เบาะน่ังสบาย รองรับการส่ันสะเทือน 

ห้องโดยสารแบบพืน้เรียบ ท่ีวางเท้ากว้างขวาง เบาะนัง่ถูกตดิตัง้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมปรับได้หลายระดบัโอบกระชบัเข้ากบั
สรีระของผู้ขบัข่ี ช่วยให้ปฏิบตังิานได้สบายคลายความเม่ือยล้า และสามารถหยดุการท างานหรือเข้าเกียร์พีทีโอได้สะดวกเพียงกดปุ่ ม
ครัง้เดียวโดยไม่ต้องหยดุการท างาน 

 

ข้อมูลจ าเพาะ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ข้อมลูทางเทคนิคเป็นตวัเลขประมาณการ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

 

แทรกเตอร์ยนัม่าร์รุ่น YM มีแผนการวางจ าหน่ายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภายในต้นปี 2562 และจะทยอยวางจ าหน่าย
ทัว่โลกในปีถดัไป 



เกีย่วกบั YANMAR S.P. 
บรษิทั YANMAR S.P. เริม่ตน้ธรุกจิในประเทศไทยดว้ยการจ าหน่ายเครื่องยนตด์เีซลขนาดเลก็ ในปี พ.ศ. 2521 จวบจน
ปัจจบุนัไดด้ าเนินธุรกจิประกอบและจดัจ าหน่ายเครื่องจกัรกลการเกษตร อาท ิ เครื่องยนตด์เีซลอเนกประสงคข์นาดเลก็ 
รถไถเดนิตาม แทรกเตอร ์ รถด านา รถเกีย่วนวด รถตดัออ้ย และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทัง้เครื่องจกัรส าหรบั
ภาคอุตสาหกรรม อาท ิรถขดุขนาดเลก็ โดยมผีูแ้ทนจ าหน่ายพรอ้มศนูยบ์รกิารทัว่ประเทศ และมบีรษิทัในเครอืใหบ้รกิาร
สนิเชื่อดา้นการเกษตร คอืบรษิทั YANMAR CAPITAL (THAILAND) จ ากดั 
 
เกีย่วกบับรษิทั ยนัม่าร ์จ ากดั 
ยนัม่ารก์่อตัง้ขึน้ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ นในปี พ.ศ. 2455 เป็นบรษิทัแรกทีป่ระสบความส าเรจ็ในการผลติเครื่องยนต์
ดเีซลขนาดเลก็ในปี พ. ศ. 2476 ในขณะนัน้มกีารจ าหน่ายเครือ่งยนตด์เีซลเป็นสนิคา้หลกั และต่อมาจงึไดข้ยายรปูแบบ
ของผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องโดยการเพิม่คุณภาพการบรกิารและพฒันาความเชีย่วชาญในฐานะผูผ้ลติเครื่องมอื
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมทัง้เป็นผูผ้ลติเครื่องยนตท์ัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ เครือ่งจกัรกลการเกษตรและ
อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ก่อสรา้ง ระบบพลงังาน เครื่องยนตเ์ดนิเรอืและการประมง เครื่องจกัรกลและชิน้สว่นซึง่ได้
ขยายธุรกจิไปทัว่โลกครอบคลุมทัง้เจด็ทวปี  
 
การด าเนินธุรกจิไมว่่าจะเป็นภาคพืน้ดนิ ทางทะเล หรอืในเมอืงใหญ่ พนัธกจิหลกัในการด าเนินธุรกจิยนัม่าร ์ คอื การ
มุ่งเน้นไปทีค่วามทา้ทายกบัสิง่ทีต่อ้งเผชญิในเรื่องของ อาหาร พลงังาน เพื่อท าชวีติของผูค้นใหส้มบรูณ์ส าหรบัวนัพรุ่งนี้

และต่อๆไปของเราทุกคน จงึเป็นขอ้พสิจูน์ถงึความมุ่งมัน่ของยนัม่ารใ์นการมอบ“ อนาคตทีย่ ัง่ยนื” ใหก้บัเรา 

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการ : https://www.yanmar.com/global/ 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

＜NOTE＞ 

The contents of this news release reflect what was mentioned in the press announcement. Please be 

aware that the contents of this release may differ with new information and developments.   

 

สอบถามขอ้มลู กรุณาตดิต่อ:  
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